K6PIA
VYHLAšKA
Regionálneho tíradu verejného zdravotnictva so sídlom v Trenčine,
č. 3/2020 zo dňa 8. decembra 2020, ktorou sa nariad'ujú opatrenia pri ohrozeni verejného zdravia pre
okresy Trenčin, Novi Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou, Myjava.

Regionálny 6rad verejného zdravotnictva so sidlom v Trenčine (d'alej len „RIÍVZ
so sidlom v Trenčine") ako prislušný orgán štátnej správy na 6seku verejného zdravotnictva podra § 6 ods. 3 pism.
e), § 48 ods. 4 pism. d), e), y), z) a § 59b) zákona 6. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
a o zmene a dopineni niektorých zákonov (d'alej len „zákon 6. 355/2007 Z. z.") z d6vodu pandémie ochorenia
COVID-19 ustanovuje:

§1
(1) Podra ustanovenia § 48 ods. 4 pism. d), e) zákona 6. 355/2007 Z. z. sa zakazuje
a)

organizovanie priležitostných trhov, vrátane pripravy a predaja alkoholickych a nealkoholických nápojov
na priamy konzum ambulantným sp6sobom,

b) organizovanie firemných posedeni a akýchkorvek stretnuti spojených s konzumáciou nápojov a polcrmov
aj v pate menšom ako 6 rudi na mieste, s výnimkou rodinných stretnuti v priamom pribuzenstve;

§2
(2) Podl'a ustanovenia § 48 ods. 4 pism. e) zákona č. 355/2007 Z. z. sa nariad'uje:

a)

obmedzif kapacitu v kindch a divadlách, pričom hromadné podujatia divadelných, hudobných, filmových
alebo iných umeleckých predstaveni, vykondvaných v prevádzkach divadelných, hudobných, filmových
alebo iných umeleckých zariadeni možno vykondvať len výlučne so sediacimi 6častnikmi a to tak, že je
zabezpečené sedenie v každom druhom rade a medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto
neobsadené, pričom sekvencia obsadenia miest musi v radoch alternovaf,

b)

obmedzif kapacitu v kostoloch, bohoslužby možno vykonávaf s výlane sediacimi veriacimi, počet
6častnikov hromadného podujatia v interiérovom priestore v jednom okamihu nesmie prelcraif
koncentráciu jedna osoba na 15 m2, možno vykonávaf len tak, že je zabezpečené sedenie v každom
druhom rade a medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvencia obsadenia
miest musf v radoch alternovaf.

§3
fJčinnosr
Táto vyhláška nadob6da fičinnosf driom 12.12.2020.

MUDr. Eudmila Bučková, MPH, v.r.
regionálna hygienička
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